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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 004/2020

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por vídeo conferência
na sala  na sala “h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alexandre-vicen�ne-xavier”, reuniu-se o
Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a Terceira Reunião
Extraordinária do ano. Es�veram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicen�ne Xavier, o
Coordenador Administra�vo Jeferson da Luz Ferron, os coordenadores de cursos Andressa Hennig Silva,
André da Silva Redivo, Gabriela Cappellari, Kamilla Raquel Rizzi, Fernando Pedro Meinero e João Garibaldi
Almeida a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marcona�o, o representante da
Comissão Local de Pesquisa Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros, a representante docente Lucelia Ivonete
Juliani, os representantes técnicos administra�vos Denis Jeferson Pereira Cobas e Luiza Araujo
Damboriarena e o representante discente Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong, para tratarem de pauta
única, referente a  Consulta sobre a  subs�tuição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
conforme O�cio Nº 123/2020/PROGRAD/UNIPAMPA, que solicita  manifestação  da  Unidade 
Acadêmica,  via  o�cio,  no  processo,  e anexada a Ata de apreciação pelo Conselho de Campus, até o dia
24 de março de 2020. Para ser  encaminhado  e  tramitado  na  Comissão  Superior  de Ensino - CSE e
Conselho Universitário – CONSUNI. O conselheiro Alexandre relatou o que foi tratado em reunião por
vídeo conferência com a Pró-reitoria de graduação, pontuando que  a subs�tuição  das  aulas presenciais
por aulas realizadas através de meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do Novo
Coronavirus – COVID – 19, conforme Portaria MEC 343/2019, alterada pela Portaria MEC 345/2019, não
contempla a Unipampa, pois a referida portaria fala em autorizar ensino á distância para cursos em
andamento, sendo que na Unipampa, especificamente no Campus de Santana do Livramento, ainda não
havia iniciado o semestre le�vo. Outros pontos são: que os alunos não estão preparados para a
modalidade de ensino a distância e os professores não estão capacitados para essa modalidade de
ensino; ques�ona-se sobre o suporte técnico da Unipampa e estrutural para atender a demanda de
acesso remoto de toda a comunidade acadêmica envolvida; muitos alunos não possuem computadores e
acesso à internet, que muitas vezes é bastante precário. O conselheiro Yuan demonstrou preocupação
como a medida governamental em transformar o ensino para a modalidade EaD é de que a adoção dessa
medida poderá subsidiar a implantação do programa “future-se” e promover o desmonte do ensino
superior público e presencial. O conselheiro também relatou que entrou em contato com alguns
discentes de outras ins�tuições federais de ensino superior, inclusive com representantes da UNE, que
manifestaram-se contrários a subs�tuição do ensino presencial pelo ensino por meios digitais. O
conselheiro Denis perguntou se o setor de TI já se posicionou sobre a possibilidade de atender a
demanda do ensino EaD em toda a Universidade, sendo informado pelo conselheiro Alexandre que a
Prograd se responsabilizou em fazer a consulta a DTIC, e até o momento não ob�vemos resposta. O
conselheiro André Redivo salientou que, em experiência �da no ensino EaD da Unipampa, verificou
dificuldades técnicas no funcionamento dessa modalidade de ensino. O conselheiro Igor também
salientou que iden�ficou problemas de funcionamento nas ferramentas EaD da Unipampa quando
trabalhou com uma disciplina que ministrou em um curso EaD. Sugerindo que antes de ser implantada
essa modalidade, seja feita a preparação de equipamentos e Materiais didá�cos para esse fim. O
conselheiro Rafael manifestou que o núcleo de desenvolvimento acadêmico do Campus demonstrou
preocupação com a implantação dessa modalidade, salientando que os alunos não estão preparados para
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a implantação dessa modalidade de ensino. Que é preciso estruturar a acessibilidade para os alunos na
modalidade EaD. A conselheira Kamilla manifestou sua contrariedade com relação a migração par ao
ensino EaD, e que a decisão precisa ser tomada e tornada pública. Pois vem recebendo ques�onamentos
de alunos que estão sendo cobrados de alguns docentes com relação a a�vidades encaminhadas via
Moodle. O conselheiro Alexandre informou que já comunicou os professores para não realizarem
a�vidades avalia�vas via Moodle pois o calendário está suspenso. A subs�tuição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais foi colocada em votação e reprovada com quatorze votos contrários e uma
abstenção do conselheiro  Denis. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo
de los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela
presidência do Conselho.

 

 

 

 

 

Rafael Vitória Schmidt

Presidente do Conselho

Diretor do Campus

João Timóteo de los Santos

Secretário do Conselho
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